
 

 
 

 
Valamennyi regisztrált kecsketartó részére 10772/2016. 
Székhelyén  
 
Tisztelt Kecsketenyésztő! 
 
Megjelent a 26/2014. (XI.20.) FM rendelet módosítása (72/2016. (XI.3.) FM rendelet) 
„az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról”. Az igénylés rendjét 
alábbiakban írjuk le, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el levelünket!  
 
Mivel a tenyészetben található anyakecskék létszámát és a támogatás igénybevételéhez 
szükséges feltételek meglétét a területileg illetékes instruktor igazolja,  így a 
támogatási kérelmet tartalmazó MVH nyomtatvány az instruktoroktól szerezhető 
be, ezért feltétlenül keresse instruktorát. 
 
A támogatást az a regisztrált termelő veheti igénybe, aki a támogatási kérelmében 
szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel az ENAR nyilvántartásban, 
gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról (törzskönyvi kivonattal vagy 
származási igazolással rendelkező tenyészbak), valamint a tenyészetében tartott 
állomány kecske ENAR rendelet (182/2009.) szerinti tartós jelöléséről (tetoválás és 
felnőttkori füljelző) és folyamatos nyilvántartásáról (állomány nyilvántartó 
vezetése). 
 
A termelő a támogatási kérelemben megjelölt állományt köteles a benyújtási határidő 
utolsó napjától kezdődően 100 napon át birtokán tartani. A birtokon tartási 
kötelezettség tehát 2016. december 23-tól 2017. április 1-jéig áll fenn. Támogatásra 
azok a nőivarú állatok jogosultak, amelyek a birtokon tartási időszak utolsó napjáig az 
éves kort betöltik (azaz 2016. április 1. előtt születtek), vagy legalább egy ízben 
ellettek. Az ellenőrzések során tapasztalt támogatási feltételeknek való meg nem 
felelés esetén a támogatási összeg %-os mértékben kerül megvonásra a vonatkozó EK 
rendelet szerint. 
 
A támogatás mértéke 7.000 Ft/anyakecske, és országos szinten legfeljebb 32.000 
egyed után nyújtható. Mezőgazdasági termelőnként egy évben egy alkalommal 
igényelhető, összege nem haladhatja meg termelőnként az 5.000 eurót (≈ 1.550.000 
forint) a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi 
Bank által közzétett forint/euró árfolyam szerint.  
 
Az N0423 jelzésű támogatási kérelmet az MVH  Piaci Támogatások és 
Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (1476 Budapest, Pf. 407.) kell 
benyújtani 2016. december 23-ig!!!  Felhívjuk figyelmét, hogy tértivevényes ajánlott 
küldeményként adja postára kérelmét, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a 
benyújtás tényét és dátumát.  
 



 

 
 
Az MVH határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt arról, hogy „de minimis” 
támogatásban részesül. A támogatás egyösszegű kifizetésére 2017. június 30-ig kerül 
sor. 
 
Az 5. pontban nyilatkozni kell arról, hogy a tárgyévet megelőző két évben vett-e igénybe nem 
mezőgazdasági „de minimis” (csekély összegű) támogatást, ha igen, milyen összegben (a 
kecske és juh de minimis támogatást nem kell figyelembe venni, tehát a ’nem részesültem’ 
kockát jelöljék be). 
 

A támogatási kérelem 6. pontjában nyilatkozniuk kell arról, hogy gazdasági kapcsolatok révén 
rendelkeznek-e egy vagy több másik vállakozásban befolyással, ha igen akkor ezeket „egy és 
ugyanazon vállalkozásnak” kell tekinteni a támogatás igénylése szempontjából.  
Az alábbi bármelyik feltétel fennállása esetén az érintett vállalkozásokat egy ugyanazon 
vállalkozásnak kell tekinteni.  

- egy másik vállalkozásban többségi szavazati jog;  
- jog egy vállakozás vezetésének kinevezésére, elmozdítására;  
- meghatározó befolyás egy másik vállakozásban;  

Amennyiben Ön őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság tagja és nem rendelkezik 
más vállalkozásban a fenti részesedéssel, akkor az „a” kockát ikszelje be. 
Amennyiben több vállalkozásban is érintett, akkor a 6. pont  ba) vagy bb) kockáját ikszelje 
be, és ebben az esetben az 56/2014. (IV.11) MVH Közlemény szerinti Nyilatkozatot (G2000-
01) is meg kell az MVH-nak küldeni. Ez a Szövetség honlapján, illetve az MVH honlapján 
érhető el.  
 
Kérjük, hogy a támogatási kérelem, az igazolás kiadása ügyében mielőbb vegye fel a 
kapcsolatot instruktorával! Amennyiben nincsen megfelelő számú, származási 
okmánnyal rendelkező tenyészbakja, szintén kérje instruktora segítségét a 
tenyészbakok beszerzési helyét illetően!  
 
 
Budapest, 2016. november 8. 
 
 

Tisztelettel: 
 

        
dr. Sáfár László 
tenyésztésvezető 

 
 

 

 

      
Hajduk Péter 

ügyvezető igazgató 

 
 


